
  بسمه تعالی
  

  کلیه دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکیقابل توجه 
، 95ورودي و شهریور ماه  16شهریور ماه لغایت  13از تاریخ و ماقبل  94هاي  ورودي 95-96نیمسال اول مهلت انتخاب واحد 

درس و گروه و براساس شماره  یرزاز جداول زم هستند دروس خود را لذا دانشجویان محترم مل. باشد شهریور ماه می 17فقط 
  انتخاب کرده و در سیستم گلستان ثبت نمایند.

انصراف از  ودانشکده حذف درس، اخذ درس به صورت مهمان در  خواست انجام امور آموزشی از قبیلهمچین در صورت در
ارسال نمایند،  eduoffice@sbu.ac.ir-vuبه آدرس تکمیل و  )اینجا کلیک کنید( درخواست دانشجوفرم تحصیل، 

و نیز جهت درخواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم،  یمیل شماره دانشجویی قید شود.)(خواهشمند است در قسمت عنوان ا
قابل توجه است طبق آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد، در نیمسال اول اخذ مرخصی  از طریق سیستم گلستان اقدام شود.

  باشد. تحصیلی امکان پذیر نمی
، ثبت نام ها وروديسایر اخذ درس از  تغییر نظام آموزشی جهت واستزمان ثبت نام از قبیل درخدر  ها جهت اعالم درخواست

اینجا کلیک ( زمان ثبت نامدر درخواست فرم  و حذف و اضافه بیش از حد مجاز، ا تاخیر، افزایش سقف انتخاب واحدب
شماره دانشجویی  در قسمت عنوان ایمیلالزم است . (ارسال نمایند eduoffice@sbu.ac.ir-vuبه آدرس و تکمیل ) کنید

  قید شود.)
جهت ی کامپیوتر در مقاطع قبلی هستند. (کلیه دانشجویان موظف به تکمیل فرم تعهد نامه گذراندن درس مبان :1توجه 

  ).ک کنیدجا کلیاینتکمیل فرم 
 12و  6و ماقبل، به ترتیب  93حداقل و حداکثر تعداد واحد قابل ثبت نام براي دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي : 2توجه 

افزایش یافته است. الزم به ذکر است که واحدهاي پیشنیاز  14به بعد، سقف تعداد واحد به  94است. براي دانشجویان ورودي 
  شوند. محاسبه میو جبرانی در این سقف 

که رشته کارشناسی آنان مرتبط با رشته  مدیریت فناوري اطالعات و مدیریت اجراییکلیه دانشجویان رشته  :3توجه 
واحد درسی در دوره کارشناسی  3به صورت  مدیریت رفتار سازمانیو  انی سازمان و مدیریتبممدیریت بوده و دروس 

 فرم تعهد نامه ها به عنوان پیشنیاز معافند. به این منظور الزم است گذراندن این درساز اند،  گذرانده 14ي باالي  با نمره
  ).اینجا کلیک کنید(جهت تکمیل فرم  .تکمیل شود

  جدول دروس به تفکیک رشته ها به زودي اعالم خواهد شد.

  دانشگاه شهید بهشتی
 


